
 

PROJEKT  

UCHWAŁA  NR .............. 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ................... 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług 
Wspólnych w Izbicy Kujawskiej" i nadania jej statutu. 

 

Na podstawie art. 10a, art. 10b, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 12 ust. 
1 pkt 2 i ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/146/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 r. w 
sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy 
Kujawskiej” i nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ § 2.1. Jednostkami obsługiwanymi są: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej      
ul. Tymieniecka 1; 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 3; 
3) Szkoła Podstawowa im. Konrada Jażdżewskiego w  Błennie; 
4) Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej, ul. Narutowicza 63; 

5) Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej, ul. Narutowicza 63; 

6) Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 63; 

7) Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej, ul. Narutowicza 63.” 

2) § 3 ust. 1 i § 4 ust. 3 lit. b Statutu Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XXV/146/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 
2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych 
w Izbicy Kujawskiej” otrzymują brzmienie” 

a) „§ 3.1.Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę finansową, rachunkową i administracyjno-
organizacyjną jednostkom organizacyjnym Gminy Izbica Kujawska, zaliczanym do sektora 
finansów publicznych, działającym w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3, zwanych 
dalej jednostkami obsługiwanymi.” 

 
b) „§ 4 ust. 3 lit. b) obsługa zadania dowożenie dzieci do szkół i placówek na terenie gminy Izbica 

Kujawska,” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

            BURMISTRZ 

          Marek Dorabiała 



 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały 
 

Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową 
i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów 
publicznych, gminnym instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansów 
publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu 
wykonywania zadań publicznych. 

 Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych jednostka budżetowa działa na 
podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. 

 W związku z utworzeniem na ternie gminy Izbica Kujawska Żłobka Samorządowego i 
zapisem w Statucie tej jednostki, że obsługę finansowo – księgową Żłobka prowadzi Centrum 
Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej, oraz  wyłączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 ze wspólnej 
obsługi z Centrum Usług Wspólnych zadania w zakresie dowożenia dzieci do szkół i placówek na 
terenie gminy zachodzi konieczność wprowadzenia proponowanych zmian w uchwale  Nr 
XXV/146/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej” i 
nadania jej statutu.  

 Przyjęcie proponowanych zmian pozwoli na zachowanie spójności w systemie prawa 
stanowionym na szczeblu gminy. 

 

 


